Koninklijke Militaire School: Going abroad with ERASMUS

Naar de Akademia Wojsk Lądowych:
naar Polen en terug
Michiel VAN MULLEM
Michiel Van Mullem is leerling-officier van de 157ste promotie Sociale en Militaire
Wetenschappen aan de Koninklijke Militaire School (KMS).
Avec deux collègues, l’élève-officier Michiel Van Mullem de la 157e promotion
Sciences sociales et militaires de l’ERM a participé à un échange Erasmus avec
l'université militaire polonaise de l'armée de terre : l’Akademia Wojsk Lądowych.
In het tweede semester vertrok ik samen met twee collega’s naar de Akademia Wojsk
Lądowych (AWL), de Poolse militaire universiteit van de landmacht. We werden bij
aankomst rondgeleid en kregen onmiddellijk de Erekamer te zien met de vlag van
de school, historische elementen en gewonnen prijzen. De eerste dagen bestonden
voornamelijk uit lessen volgen en pendelen tussen de school en onze slaapvertrekken.
In onze vrije tijd gingen we het stadscentrum van Wroclaw in om de Poolse cultuur te
ontdekken. We werden bovendien rondgeleid door een Poolse collega die het eerste
semester bij ons op de KMS had doorgebracht. We kregen onderricht in vakken zoals
Military leadership, Comprehensive approach, Cybersecurity, Counterterrorism en
Contemporary peace operations. Jammer genoeg hebben we deze lessen grotendeels
moeten studeren vanuit onze kamer in België. De Poolse regering sloot namelijk alle
scholen en universiteiten op 11 maart naar aanleiding van Covid-19. Zo keerden mijn
twee collega’s en ik op 14 maart terug met het laatste vliegtuig richting België. De
vier maanden Erasmus veranderden in een viertal weken, maar spijt hebben we zeker
niet. Het was een korte maar krachtige periode die de drang naar meer buitenlandse
avonturen enkel heeft vergroot!
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Van links naar rechts: leerling-officieren Guillaume Vanhulle, Rik Sels, Michiel Van Mullem en
een Poolse leerling-officier in de Poolse militaire universiteit van de landmacht Akademia Wojsk
Lądowych.

Trefwoorden: Militair Erasmus
Mots clés : Erasmus Militaire
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